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Ποιός άλλος τόσον μέγας,
Καΐ τόσον θαυμαστός,

Ός £ ®εός ό μόνος,
Ό πάντοτε πιστός;

<*>
Ποιός άλλος ϊχει κάμει

Τα τόσον θαυμαστά
Μεγάλα ίργα, ϊ sou

Ό κόσμος παριστα ;
<·>

Ή ποιός σοφός καΐ μέγας,
Απ' όλους τούς γιατρούς, 

Άνΐστησε ποτέ τοο 
Κανέν* άπ’ τούς νεκρούς;

<·>
Κανείς άπ’ τί θεό μας, 

Κάνεις ατό Αυτόν 
Κι’ S< λέγουν άλλοι ίτι 

Υπάρχουν έκατόν.
<·>

Αυτός λοιπόν b μόνος
Πάνσοφος Ιατρός,

Ό μύνος Ιπιστήμων,
Ό μόνα; ίσχυρύς,

<·>
Αυτός τό κάβε χόρτο

Ποΰ βγαίνει είς ττή^γϊι,
Προστάζει νά γιατρεύη

Καΐ μια κακή πληγή.
. _ <·> .

Καΐ της συκής τό φύλλο
Παράγει γιατρικά,

Διά πληγάς καΐ πόνους
Πολύ μαλλακτικύ* 

<*> 
Καΐ ή Γραφή μας λέγει,

"Οτι καρποί συκής,
Που είνε σάν τό μέλι

Ωραίοι καΐ γλυκεΓς, 
<·>

Τί φύλλα καλ οΐ καρποί τής συκής.

Γιατρεύουν κάβε μία
Πληγή οδυνηρά, 

Καΐ τα κεντήματά της 
Γλυκαίνουν τά σφοδρά,

<·»·
Κι’ό Έζεκίας, ίταν

Είς θάνατο πικρό 
’Πλησίασε, καί 6λοι 

’Τόν ’νόμιζαν νεκρό,

<·>
Ό Ήσαϊας τότε

Τοϋ είπε παρευβύς: 
β*Αν βέλ^ς, ’Εζεκία, 

ν ’Νά μοϋ βεραπευίγίς, 
<·>

• Κατάπλασμ’ άπό σύκα
* ’Νά-βάλης ’στη πληγή, 

■ Καΐ τοϋ κακοϋ βεβαίως
« θά ’6ης απαλλαγή, a 

<·>
Kf αμέσως ’θεραπεύβη· 

Διότ’ ή συμβουλή 
του Ήσκιου ήτο 

Παρά θεοΰ, καλή.
<·>

Τά σΰκα, λοιπόν, είνε 
Πολύ μαλλακτικά. 

Καΐ θεραπεύουν πάθη 
’Αρχαία καί κακά.

<·>Καΐ ή Γραφή μας εϊνε
Πολύ διδακτική, 

Διότι 'μας διδάσκει 
Κ>’ όλίγη γιατρική.

" , <·>
'Ομοίως, φίλοι παϊόες,

Κ’ ή γνωσις τοϋ Θεοΰ 
Τάς νόσους θεραπεύει 

Τοΰ ανθρωπίνου νοΰ, 
~ *·% 

Τής πονηρας ψυχής μας, 
"Οπου ό Σατανάς 

Παντοιοτρόπως σπείρει 
Σπύροης διαφθοράς.

<·>
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“Αχ! πότε λοιπόν, πότε 

Οί άνθρωποι αυτοί 
Θα λάβουνε τή γνώσι 

Τοϋ Πλάστου τή σεπτή;

, Πότε θα αΐσθανθωσι
! Του ν ου την αρρωστ^ά ;
I Καΐ τής ψυχής τή λέπρα-

Καί τήν άπελπισιά ;
<·>

Παιίια μου, σείς ποΰ εισΐε 
Στον βίου τήν αρχήν 

Ποΰ εχετε άχόριη 
Άθωαν τήν ψυχήν, 

<·> 
Μή λησμονείτε ότι 
„ , 'Ολόίλιθρ?ί ή τη. 
Koti ολην αν τήν δώστε 

Δέν σώζει μιά ψυχή* 
«♦> 

Ζηΐείτε δέ [χέ πίσταν
Botfly* aw* τον Χρίστον 

Kf αυτδ; 6α σας φυλάττη 
Stov δρδμ,ον τδν καλόν* 

<♦>
Αυτός τυφλούς φωτίζει, 

Γιατρεύει τούς κωφούς1 
Δυ^ύς τούς Ανόητους 

Έργάζεταε σοφούς.
’Er Πειραιεΐ.

Μαρία Κεντουρη*

MYPTIS.

Λιηγημα τνΰ πρώζον αΐ&τβς X.

(Συνέχεια)

—Πως ; ή άδελφή σου είναι δούλη ’Ρωμαίων 
και σύ δέν ήξεύρεις;
-’Όχι,τί;
— Έλθέ νά ϊδης, εΐπεν δ γέρων μέ τρόπον μυ

στηριώδη. Ό Κλεομένης τόν ήκολούθησεν έπί 
τινα βήματα, έ'ως δτου έφθασαν εΐς την καμπήν 
της όδοϋ. Έκεϊ φριχτόν θέαμα παρουσιάσθη εΐς 
τά ομματά του. Πέντε σταυροί ήσαν έ ρίπε πηγ
μένοι εΐς την γην καί έπ’ αύτών έκρέμαντο άν
θρωποι, οί μέν νεκροί, οΐ δέ έν τή άγωνί^ι τοϋ 
θανάτου, Ό Κλεομένης, ουδέποτε άλλοτε ΐδών 
τοιουτον θέαμα, εξέβαλε κραυγήν φρίκης καί έκά- 
λυψε τους οφθαλμούς μέ τάς χεΐρας. Κατ’ εκεί
νων τήν στιγμήν συνοδεία ξένων τινων, πορευο- 
μένην πρός τήν πόλιν, έστάθη έκεϊ πρός στιγμήν, 
και οί οδοιπόροι ήρώτησαν τόν γέροντα, έπί τίνι 
κατηγοροΰντο οί έσταυρωμένοι οΰτοι.

■—Είναι δούλοι, άπήντησεν δ γέρων.
— Ναί, άλλά τί κακούργημα έπραξαν ;
Ό γέροιν ε'σεισε τήν κεφαλήν του. «Έμπορεϊ

νά επραξάν κακούργημα, άλλά ίμπορεϊ καί ά- 
πλώς νά δυσηρέστησαν τούς κυρίους των—ποιος 
ήξεύρει; Εΰκολον είναι νά σταυρωθή έ'νας δούλος!»

— Και αυτός εΐναι δ φημισμένος πολιτισμός 
τής 'Ρώμης 1 είπεν εΐς τών ξένων μέ άγανάκτησιν. 
Αύτήν τήν 'Ρώμην ημείς, οϊτινες κατοικούμε ν 
μακράν, τήν ένομίζαμεν κατοικίαν τών μακάρων 
θεών καί ήλθομεν νά τήν ίδωμεν άλλά τοιαϋτα 
φρικαλέα πράγματα, μά τον Δία, ούτε διά τόν 
Τάρταρον αρμόζουν!

Ό γέρων δέν άπεκρίθη καί ή συνοδεία έξηκΟ- 
λούθησε τήν πορείαν της.

— ’Αλλά βεβαίως μίαν γυναίκα ή μίαν κόρην 
δέν θά τήν μετεχειρίζοντο τοιουτοτρόπως, εΐπεν 
δ Κλεομένης, μείνας μόνος με τόν γέροντα δοϋλον.

—”Α, παιδί μου, άπεκρίθη δ γέρων, κανείς δέν 
ήξεύρει τί έμπορεϊ νά γείνη τήν σήμερον εδώ εΐς 
τήν 'Ρώμην. Οί 'Ρωμαίοι δεν είναι πλέον ήρωες 
ή ημίθεοι — δέν είναι ούτε άνθρωποι 1 Έγκατέ- 
λειψαν τήν θρησκείαν των καί τρέχουν κατόπιν 
ξένων θεών — έγεινε μόόα πλέον νά προσκυνούν, 
τήν "Ισιν τών Αιγυπτίων. Καί ποιος ήξεύρει 
έάν μεθαύριον δέν θά ακολουθήσουν τούς άθλιους 
έκείνους τούς Ναζωραίους λεγομένους!

— Ποιοι είναι αυτοί ;
— "Ηχούσα ότι είναι αΐρεσις τών ’Ιουδαίων,

τουλάχιστον τών ’Ιουδαίων τόν Θεόν προσκυνούν' 
και ένας, δστις λέγει ότι είναι άπεσταλμένος άπό 
αυτόν τόν Θεόν, εύρίσκεται τώρα έδώ εΐς τήν 
φυλακήν. «

—Μήπως λέγεται ΙΙαϋλος ; ήρώτησεν δ Κλεο
μένης μέ περιέργειαν.

— Δέν ήξεύρω, άλλά ήθελα νά τόν εύρισκα, 
διότι λέγουν ότι αύτή ή θρησκεία είναι καί διά 
τούς δούλους.

— Καί εγώ είδα δούλους νά έμβοϋν εΐς τήν 
οικίαν, όπου κρατείται αΰτος ό Παύλος, είπεν ό 
Κλεομένης, επίσης δέ είδα καί εμπόρους και εΰ- 
γενεϊς κυρίας.

—Έχω μίαν ώραν εύκαιρον τώρα, εΐπεν ό γέρων 
μέ όδηγεϊς εΐς αύτήν τήν οικίαν, διά νά ΐδω καΐ 
έγώ όποια εΐναι αύτή ή θρησκεία διά τους δούλους;

Ό Κλεομένης συγκατένευσε νά όδηγήση τόν 
γέροντα· επειδή καί αυτός έζήτει μίαν κατάλ
ληλον εύκαιρίαν νά εΐσέλθη είς τήν κατοικίαν τοϋ 
μυστηριώδους έκείνου ’Ιουδαίου δεσμώτου.

"Οταν εφθασαν έκεϊ, τό φορειον τής κυρίας ει- 
χεν ήδη αναχωρήσει, ώστε ό Κλεομένης δέν ή- 
δυνήθη νά τής εϊπη τήν ίκβασιν τής άποστολής 
του. Καθώς δέ είσήλθεν είς τήν θύραν τής οίκίας, 
έψυθίρισε μαγικόν τι ρήτραν ώς φυλακτήριον κατά 
παντός γοήτρου, τό όποιον τυχόν ήθελε κακοβού-
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λως θέσει εις ενέργειαν κατ’ αΰτοϋ ό ’Ιουδαίος! 
Καΐ μέ ολίγον τινά φόβον έπροχώρησε μ.έχρι τοϋ 
άτρίου, όπου είδε τόν Παύλον, τόν γηραιόν δε
σμώτην, δεδεμένον μέ άλυσον πρός ενα ρωμαλέου 
στρατιώτην. Ό Κλεομένης έστάθη μίαν στιγμήν 
καί έσκέφθη νά άποσυρθή' άλλ’ δ στρατιώτης 

ίβλέπων τόν φόβον τοϋ παιδός, ε’μειδίασε, καΐ 
αΰτος δ Παύλος τφ είπε μέ γλυκεϊαν καί στα- 
θεράν φωνήν «Μή φοβοϋ, τέκνον μου.»

Εΐς τούς λόγους τούτους δ Κλεομένης τόν ‘ό- 
τένισε προσεκτικώς. Το πρόσωπόν τοϋ γηραιού 
'Ιουδαίου ήτο πελιδνόν καΐ ισχνόν, άλλ’ είχε τι 
τόσον γλυκύ καΐ συγχρόνως εΰγενές και μεγαλο
πρεπές, ώστε άμέσως εΐλκυσε τήν εμπιστοσύνην 
καί τήν συμπάθειαν τοϋ Κλεομένους. Ό παϊς έ- 
συλλογίσθη πόσον διάφορον ητο τό πρόσωπόν τοϋ 
γέροντος τούτου άπό τά κτηνώδη χαρακτηριστι
κά τών ιερέων τοϋ Βάκχου, εΐς τών όποιων τά 
οργιά είχε παρευρεθή. Πόσον άσυγκρίτως σεβα- 
σμιώτερος ήτο δ ξένος ούτος, δστις τόν γέροντα 
δοϋλον καΐ αυτόν τόν ίδιον έχαιρέτιζεν ώσάν νά 
ήσαν εΰπατρίδαι 'Ρωμαίοι!

Παρετήρησεν ωσαύτως πόσον ευρύχωρου ήτο 
τό άτριον ώς εφαίνετο, τό περιστύλων (δηλ. ή 
εσωτερική αύλή) καΐ ο ανδρωνίτης είχον συγχω- 
νευθή μέ αΰτό, ώστε νά χωρή πολλούς άνθρώπους.

Ό γέρων δούλος ήτο καΐ αΰτος εΐς εκπληξιν 
δι’ όσα ίβλεπεν άλλ’ έπι τέλους άπηύθυνε πρός 
τόν σεβάσμιον δεσμώτην μίαν ή δύο ερωτήσεις 
περΐ τής νέας ταύτης θρησκείας, τήν δποίαν έδί- 
δασκεν ούτος. Ό Παύλος άπήντησεν εΰμενώς καί 
προθύμως: «Έγώ ήλθον ώς άπόστολος τοϋ Θεού 
είς πάντα άνθρωπον, είτε δούλος ηναι είτε έλεύ- 
θερος, καί έκεϊνο τό όποιον κηρύττω είναι ωφέλι
μον διά πάντας — οτι δηλ. δ Ίησοΰς Χριστός 
ήλθεν εΐς τόν κόσμον διά νά σώσφ τούς άνθρώ
πους καί άπέθανε δι’αΰτούς.»

— Άλλ' αΰτός είναι θεός τών ’Ιουδαίων, εϊ- 
πεν ό γέρων δοΰλος.

— Είναι καΐ τών εθνικών είναι δ μόνος αλη
θής Θεός, είς καΐ μόνος, παντοδύναμος, αιώνιος, 
πανταχοϋ παρών και τά πάντα πληρών. "Εως 
τώρα δ κόσμος περιεπάτει εΐς τό σκότος καΐ δέν 
έγνώριζεν Αύτόν άλλά τώρα ήλθε πλέον τό φώς 
τής άληθείας I

— Καΐ με θαμβώνει μάλιστα ολίγον, εΐπεν ό 
δούλος, άλλ* ίσως αργότερου το συνειθίσω. Άλλά 
πρέπει νά φύγω τώρα· εάν έμπορέσω, θά έλθω 
πάλιν άλλην ήμέραν.

Ό Κλεομένης παρέδωκε τήν επιστολήν τής 
εΰγενοϋς ΊΡωμαίαςείς τάς χεΐρας τοϋ αγαθού ’Ιου
δαίου, οστις ΰπεσχέθη νά τήν δώση εΐς αύτήν 

ότα, ν αΰτη τον επισκεφθή πάλιν λαβόντες δέ τήν 
ευλογίαν τοϋ Παύλου, οί δύο εξήλθον τής οικίας.

ΚΕΦ. Ζ’.

Ό Κλεομένης εξήλθε τής οίκίας πλήρης απο
ριών, περί τών οσα ειχεν άκούσει, και ήρώτησε 
τον γέροντα δοϋλον τί ε'φρόνει αΰτος.

—Πρέπει νά ύπάγω έκεϊ πάλιν, τέκνον μου, 
άπεκρίθη εκείνος, καΐ νά μάθω περισσότερα περί 
τής νέας ταύτης διδαχής. Έάν έκεϊνο τό όποιον 
ήμεϊς ένομίζαμεν φώς, είναι σκότος,—άλλά ποιος 
ήξεύρει ; “Ισως ούτε αυτοί οΐ φιλόσοφοι και πε
παιδευμένοι άνθρωποι δέν ήξεΰρουν. Και όμως 
φαίνονται πολλοί έξ αύτών κάτι νά ζητούν, τό 
όποιον δέν τούς παρέχει ή κοινή θρησκεία· καΐ τό 
κάτι αΰτό τό ζητοϋν είς τήν παιδείαν. Τέτοιος 
είναι και ό Βιργίνιος Έοϋφος, οστις ύπήγε τώρα 
είς τάς Αθήνας, διά νά σπουδάση έκεϊ τήν φιλο
σοφίαν.»

Εις τό όνομα αΰτό ό Κλεομένης έσκίρτησε, εν
θυμηθείς τήν άδελφήν του, τήν όποιαν ειχεν έπΐ 
όλίγην ώραν λησμονήσει.

—Πώς πηγαίνει κανείς εις τάς Αθήνας ; ήρώ- 
τησεν άποτόμως τόν γέροντα· άπό ποιον δρόμον;

Ό γέρων τόν έκΰτταξε μέ εκπληξιν. « Μή
πως σκοπεύεις νά ύπάγης έκεϊ; καΐ πώς θά 
ύπάγης;»

—Πεζός, άπήντησεν ό Κλεομένης.
—Πεζός ήλθες άπό έκεϊ ;
—’θΖ1’ ήλθον μέ πλοίου, άλλά δέν έχω τώρα 

χρήματα, ώστε πρέπει νά υπάγω πεζός. |
—Αΰτό είναι αδύνατον. “Ηκουσα μίαν φοράν, 

3τι μόνον διά θαλάσσης πηγαίνει κανείς εις τήν 
Ελλάδα, εΐπεν ο γέρων εΰμενως, ώσάν νά έλυ-; 
πεΐτο διά τήν δύσκολου θέσιν τοΰ νεαρού του συν
τρόφου.

(’Ακολουθεί-.)

Η ISTOPIA TOY TSAI 0Α2.

Προ ποΑΛών /τών, Ιεραπόστολός τις είς την 
f Ινόοΰτάνην έβάπτισεν ενα ίπίδτραφέντα ε£ό'ω~ 
λολάτρην καί τ& εϋωκε τό όνομα Ίσάΐ zliig, οπερ 
σημαίνει ύπηρετης τοϋ Χρίστο ν.' Ο Ίσάΐ 
Λάς μετά ταΰτα έγένετο και αυτός ΰραβτηριος 
κήρν£ τοΰ Εύαγγελίου πρός τούς ύμοε&νεΐς τον, 
καί ύπέστη πολλούς διωγμούς έκ μ/ρουδ «ν
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των, διότι ίγκατέλειψε τήν πάτριον θρησκείαν.
Μίαν ημέραν, έν& έκαμνε μίαν περιοδείαν, 

πορευόμενος 'άπό χωρίου είς χωρίον κηρύττων 
τδ Εϋαγγέλιον, κα&’ δδδν προς τδ δειλινδν είς 
τι δάσος τδν^συλλαμβάνουν ίί, έφιπποι λ^σταί.

ί — Λέν έχω πολλά — μόλις πέντε άννας 
(περίπου 1 δραχμήν) άλλά χάρισμά σας1.

— Βγάλε τδ έπανωφόριόν 6ου !
Εβγαλε λοιπδν τδ [έπανωφόριόν του και έ

πειτα και άλλα έκ τ&ν ένδυμάτων του, &6τε

« Ti χρήμ-ατά σοΐ> t »

— Ποιος είσαι 6ν; τδν έρωτα εις άποτόμως.
—-Είμαι π αδρής (κήρυξ)^ άπήντησεν ούτος. 

καί σείς, άδελφοί, ποιοι εΐΰ&ε ;
— Λδτδ δίν είναι ίδική 6θυ δουλειά" κ«1 

μή μας λέγεις αδελφούς, διότι είμε&α όλοι έχ~ 
^ροί «ου! Τά χρήματά «ου! 

έμεινε βχεδδν γυμνός. Ένφ δέ οί ληβταϊ έφη~ 
λάφουν τδ έπανωφόριον, ευρον εν ίαρολόγιον, 
τδ οποίον τοϋ είχε δά>&ει πρδ έτ&ν εις φίλος του 
ιεραπόστολος.

—Τί είναι αύτό ·, ήρώτησαν άμέσως οί λ-ησταί. 
—Είναι είδωλον, τδ οποίον κατασκευάζουν είς
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Οί λησταϊ έ&επλάγηβαν μέ τοΰτο, άποροΰντες 
που τάχα νά τό είχε κρυμμένου.

— Καϊ αύτό Αοίϊίόν παράδωσε άμέσως!
— Μίαν στιγμήν, άπεκρίθη ό ’ΐσάϊ ζ/άρ, καί 

ήρχισε να ψάλη ένα άραΐον χριστιανικόν ύμνον 
είς τήν εντόπιον διάλεκτον.

Οί ληβταΐ ήκροάσθηΰαν αύτδν έν σιωπίμ 
’ Αφού έτελείωσε τδν ύμνον, δ Ίσάΐ Αάς ήρ- 

' χισε νά τού? λέγει περΐ τοΰ Ύησοΰ Χριστού καί 
τοϋ Λόγον Αύτοΰ—δτι· ούτος ήτο δ 
τδν δποΐον έθεώρει ώ? τδν πολυτιμότατου πάν
των, άλλά καϊ θησαυρός τδν δποΐον ευχαρίστως 
#ά μετέδιδε καί είς αύτούς.

'Οταν έτελείωσεν όμιλών, δ αρχιληστής τ& 
είπεν «Αδελφές εύρες τδ κλειδιού τ&ν καρδιών 
μας, καΐ μας ένίκησες. Άλλά πρέπει νά έλθης 
μαζύ μας.»

! Τοΰ άπέδωκαν λοιπδν τά ενδύματα, τά χρή
ματα καί τό ωρολόγιόν του, τδν έβαλαν πάλιν 

ί είς τδν ίππον του, καί δλοε μαζύ άπηλθον τρο
χάδην είς χωρίου άπέχον περίπου είκοσι μίλια, 
όπου, άς φαίνεται, δ άρχιληοτής ήτο δ ζ ε μ ι ν- 
δ άρ (δήμαρχος).

Ούτος λέγει πρδς τδν κήρυκα' «Έό’ω θέλω νά 
μεϊνης δλίγον ή σύζυγός μου είναι άσθενής. Σύ 
είσαι άνθρωπος τοΰ ®εοΰ' έμπορεΐς νά τήν ία- 
τρεύσης;»

' Ο Ίσάΐ Αάς εΐχε προ έτων αποκτήσει μερικάς 
ίατρικάς γνώσεις. Άπεκρίθη λοιπόν «Άιά τής 
χάριτος τοΰ ®εοϋ δύναμαι—άλλως ’όχι!»

‘Έκαμε λοιπδν 'έν ιατρικόν καϊ τδ έδωκεν είς( 
τήν ασθενή, προσευχηθείς συνάμα ένθέρμως 
υπέρ αύτης είς τδν Θεόν. Ή γυνή ταχέως άνέ- 
λαβεν. Οί ληΟταί ήρχισαν νά τδν έχουν είς μεγί- 
στην ύπόληψιν. Προσήλθον πρδς αύτδν όλοι οί 
πέριζ πάσχοντες, δεκατέσσαρες έν δλω, καϊ κα- 
θάς λέγει δ ίδιος, «διά τής χάριτος τοΰ Θεοΰ, 
sig ούδεμίαν περίστασιν άπέτυχα.»

Άφοΰ έπέραβαν ούτως εί'κοσιν ήμέραι, δ ζε- 
μινδ άρ τοΰ λέγει' «Τώρα είσαι έλεύθερος - νά 
έπιστρέψης είς τήν οικογένειαν σου. Άλλά μάς 
εύεργέτηΰας έδώ πολύ' ώστε λάβε αύτάς τάς δύο 
λίρας έκ μέρους όλων ήμ&ν.» Ό κήρυζ δεν ή
θελε νά δεχθή τά χρήματα ταϋτα, άλλ’ οί άλλοι 
έπέμειναν. Τότε λοιπδν τδν έσυνώδευσαν μέχρι 
τής κατοικίας του, διάστημα 40 μιλίων, δπου τούς 
παρέθηκε καλόν γεΰμα καί τούς έίςαπέστειλε πά
λιν έν ειρήνη.

Ή ανωτέρω Ιστορία είναι αληθής, ληφθεΐσα 
έκ τίνος βιογραφίας.

ΓΕΠΡΓΙΟΞ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΧΑΝΔΕΛ-

Ό διάσημο; μουσουργό; Χάνδελ ή Χαΐνδελ έγεν- 
νήθη έν Χάλλη τής Σαέωνία; τδ i68j,'O πατήρ του 
ήτο Ιδιαίτερο; χειρουργό; ένός Σαέωνικοϋ πρίγκηπο; 
δτε δ Γεώργιος έγεννήθη, Τό παιδίον, εΰθύ; ώς ήρχισε 
νάέννοή έδειέε μεγίστην έμφυτον κλίσιν πρόςτήν μου
σικήν, άλλ’ ό πατήρ τον μετ’ δλίγον τώ άπηγόρευσε 
νά άσκήται εί; τδν κλάδον τούτον. Τότε δ παϊε, μέ 
τήν σύμπραίιν τής μητρό; του, κατώρθωσε νά κρύψη 
παλαιόν τι κλειδοκύμδαλον μικρόν καί σχεδόν άφωνον, 
εΐς τό άνώγεον τής οικία;, καί έκεΐ έγυμνάζετο μόνο; 
του κρυφίως,

Όταν ήτο περίπου ίο έτών, ό δέ πατήρ του έπρό- 
κειτο νά κάμη μικρόν ταίεΐδιον είς τήν πλησίον πρω
τεύουσαν τοϋ Κράτους διά νά ιδη τόν πάτρωνα του 
πρίγκηπα, ό Γεώργιο; τδν παρεκάλεσεν ένθέρμως νά 
τδν πάρη μαζύ του, άλλ’ ό πατήρ ήρνήθη, ’Αφού έ£ε- 
κίνησε καϊ είχε προχωρήσει δύο μίλια, αίφνης βλέπει 
άπό τδ παράθυρον τής άμάέη; τόν Γεώργιον τρέ
χοντα ήσόχω; είς τδ πλάγιον τής άμάέης. Ό πατήρ 
θαυμάσα; τήν μεγάλην του έπιμονήν τόν έπήρε μέσα 
εί; τήν άμαέαν, καϊ ούτως έφδασαν είς τήν αύλήν τοΰ 
πρίγκηπος. Τήν έπομένην ήμέραν δ Γεώργιος ήκουσε 
διά πρώτην φοράν τδ μέγα δργανον τής έκκλησίας 
τοϋ πρίγκηπος- τόσον δέ έζήφθη δ ένθουσιασμό; του 
διά τήν μουσικήν, ώστε τήν αύτήν ήμέραν κατώρθωσε 
νά έμδή κρυφίως μόνο; εί; τήν έκκλησίαν καί ήρχισε νά 
παίζη τόσον λαμπρά, ώστε δ πρίγκηψ διαδαίνων καί ά- 
κούσας τήν άρμονίαν, κατεθέλχθη. Ύπό τήν προστα
σίαν αύτοΰ ό μικρός Γεώργιος τότε ήρχισε νά σπου- 
δάζη τήν μουσικήν μέ τού; καλλιτέρου; διδασκάλους, 
καί ή έκτακτο; εύφυία μουσική του ταχέως διεφημίσθη 
καθ’ δλην τήν περίχωρον.

Κατά τό έτος ijcq δ Χάνδελ μετέόη είς Άμ- 
δοΟργον ϊπου συνέγραψεν Ικανά μελοδράματα καί άλλα 
μουσικά έργα, 'Απδ τό 1706 έως 1710 διέμεινεν έν 
Ιταλία δπου ώσαύτω; συνέθεσε διάφορα μικρά μελο
δράματα.

Ήδη περίφημο; γενόμενος, ένψ δέν εΐχεν άκόμη 25 
έτών ήλικίαν, δ Χάνδελ μετέδη εί; ’Αγγλίαν κατά 
πρόσκλησιν τοΰ πρίγκηπος τού Άννοθέρου Γεωργίου, 
δστις μετά δύο έτη έγεινε βασιλεύς τής ’Αγγλίας 
(Γεώργιος Α'), διά νά γίνη όργανιστής τής έκκλη
σίας του.

Καί ούτως άποκατεστάθη έν ’Αγγλία, δπου διήλ- 
θεν δλον τό έπίλοιπον τής ζωής του, Έκεΐ ό βίος του 
ήτο άρκετά περιπετειώδης, Ή μουσική μεγαλο- 
φυία καί ή έπιτυχία του τφ άνέστησαν έχδρού; καί 
άντιπάλουε, οίτινες πλέον ή άπαέ τδν ύπεσκέλισαν 
διά δολίων καί άδικων μέσων. Μέχρι τού έτους ΐφά1 
ε!ργάσθη κυρίως εί; τήν σύνθεσιν μελοδραμάτων, μετά 
ταϋτα δμως έπεδάθη αποκλειστικός -είς τήν σύνθεσιν 
δρατορίων, ήτοι μουσικών παραστάσεων έχόντων 
ύπδθεσιν περιστατικόν τι έκ τής 'Αγία; Γραφής, καί 
είς τόν κλάδον τούτον έφθασεν είς τδ δψιστον ση
μείου τοΰ μεγαλείου του. ’Ιδίως τδ μακράν του δρα- 
τ ό ρ ι ο ν τό γνωστόν ύπδ τό όνομα «Ό Μεσαίας,» 
μουσική άνευ παραστάσεως, άφετηρίαν έχουσα διάφορα 
χωρία τοΰ Ήσαΐα άφορώντα τδν Χριστόν. Τδ έτος 
1752 ήδρασίς του ήρχισε νά έκλείπη καί μετ’ δλίγον;
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μήνας άπετυψλώθη Εντελώς. Άλλά δέν ίπαυσεν Επί 
έπτά δλα έτη μετά τδ δυστύχημα τούτο συγγράψων 
καϊ συνθέτων μουσικά έργα, έχων πάντοτε Εννοείται 
κα'ιβοηθόν, δστις κατέγραφε τά ύπ’ αύτοΰ σύνθετά μένα.

Τέλος τό 1759 δ μέγας μουσουργός άπεβίωσε καί 
έτάώη έν τή μεγαλόπρεπε! Μητροπολει Ούεστμίνστερ.

Ό Χάνδελ ώνομάσθη άπό τόν μέγαν Βεετδδεν δ 
μέγιστος μουσουργός τού κόσμου. Συνέγραψε δέ κατά 
τόν βίον του έν δλιρ μελοδράματα, σχεδόν δλα 
Ιταλικά, καί 28 όρατόρια, έκτός πληθύος άλλων μι- 
κροτέρων Εργων καί τεμαχίων.

Ή δπισθεν είκών παριστά αύτόν έν τη αυλή τοΰ 
Γεωργίου τού Α'. τής Αγγλίας, διδάσκοντα τόνμικρόν 
Πρίγκηπα Γεώργιον, δστις άργδτερον έδασίλευσεν ώς 
Γεώργιος ό Γ'.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ.

Κατά, τόν Μωναϊκόν νόμον, τό Πάσχα, τών Εβραίων έτελεΐτο τήν 14 τοΰ μηνος Άβίβ, ύστερον μετ ον ομασθ έντος Νισάν, τοΰτ’ εστι μίαν η δύο ήμέρας πρό ή μετά, τήν ισημερίαν τής άνοίξεως. Οΐ πρώτοι Χριστιανοί εύθύς έξ άρχής δέν ήδυνήθη- σαν νά όμοφωνήσουν περί τοϋ πότε νά τε· λώσι τό Χριστιανικόν Πάσχα. Καί αί μέν έκκλησίαι τής Δύσεως, άκολουθοϋσαι, ώς ελεγον, τήν παράδο,σιν τοϋ Άγιον Φιλίππου καί τοϋ Αποστόλου Παύλον, έτέλονν αύτό τήν πλησιεστέραν Κυριακήν εΐς τήν πανσέληνον του μηνός Νισάν μή λαμβά- νοντες καθόλου νπ’ δφιν τήν ημερομηνίαν του Πάσχα των Εβραίων. Αί έν τη Ανατολή. έκκλησίαι άφ’ έτέρον, σνμφώνως ώς έλεγον πρός τήν διδαχήν τον Άποστόλον Ίωάννου, ήκολούθονν τό Εβραϊκόν ήμε- ρολόγιον, καϊ όρίσαντες τήν 14 Νισάν ώς τήν έπέτειον τής Στανρώσεως, έτέλονν τό Πάσχα τήν τρίτην ήμέραν μετά ταύτην, άδιάφορον εΐς ποίαν ήμέραν της έβδομά- δος σννέπιπτε.Βαθμηδόν ή διαφωνία έπί τον ζητήματος τούτον κατάντησε σοβαρά, έπειδή ούτε οΐ μέν, ούτε οΐ δέ ήθελον νά μεταβά- λονν γνώμην. Ό Σεβάσμιος Πολύκαρπος έπίσκοπος Σμύρνης, μετέβη εΐς τήν *Ρώ- ί μην τό έτος 158 μ. Χρ. καί συνεσκέφθη μέ 
ι τόν Άνίκητον, έπίσκοπον έκεΐ, περΐ τον ζητήματος αύτοΰΤεσσαράκοντα έτη μετά τοντο, ό Βίκτωρ, έπίσκοπος 'Ρώμης, εΐς ον άπετάθησαν μερικοί έπίσκοποι, διέταξε πολύ άποτόμως τούς έν τη Άσία έπισκόπους νά συμμορ

φωθούν μέ τήν γνώμην τών έκκλησιών τής Δύσεως. Τούτο δμως ήρνήθησαν οΐ έπίσκοποι νά κάμουν διό καϊ ό Βίκτωρ διέκοφε πάσαν σχέσιν καϊ κοινωνίαν μετ’ αύτών, άλλά διά τό διάβημα τούτο αύστη- ρώς έπεπλήχθη ύπό τοϋ Ειρηναίου, έπι- σκόπον Λονγδούνου (Λυών). Τότε αΐ δια- μαχόμεναι μερίδες συνεφώνησαν νά τηρήσουν έκάστη τάς έαυτής δοξασίας καϊ παραδόσεις άνενοχλήτως καϊ νά παύσουν αί άντεγκλήσεις μεταξύ των. Καϊ ούτως έμεινε τό πράγμα μέχρι τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, δστις διέταξε νά συζητηθεί τό ζήτημα ύπό τής έν Νίκαια Οικουμενικής Συνόδου (325 μ. X.), έκεΐ δέ έπΐ τέλους μετά μακράν συζήτησιν άπεφασί- σθη νά τελήται τό Χριστιανικόν Πάσχα τήν π^ώτην Κυριακήν μετά τήν πρώτην πανσέληνον μετά τήν 20 Μαρτίου, έάν δέ ή πανσέληνος αύτη σνμπέση εΐς ήμέραν Κυριακήν, τό Πάσχα νά τελήται μετά όκτώ ήμέρας. Ούτως ή ήμέρα τού Πάσχα δύναται νά κατέλθη μέχρι τής 22 Μαρτίου καϊ νά άνέλθη μέχρι τής 25 ’Απριλίου. Πρός εύρεσιν τοΰ Πάσχα, παραπέμπομεν τούς άναγνώστας ήμών εΐς τούς πίνακας καϊ κανόνας, τούς έν σελίδι 14 τού Ήμε· 
ρολογιού Έφιηρ.ερίδος τών ΙΙιί- 
δων τοΰ 1890.

-ΤΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ··

(Hotpertx&r el3v<l2ior).

Τάσος.

Γλυκό vs καϊ τό σύρισμα, ’pl θάνο, καΐ της πεύκας, 
Γλυκό καΐ τό τραγούδισμα ’της βρυσαις καΐ της λεύκας, 

’Σάν ό γλυκός τής θάλασσας φυσά st φρέσκος ’μπάτης !
Τότε ξεχνώ τά πρόβατα· μόνο τδ λάλημά της, 

Τό λάλημά της το γλυκό νακοϋω ’φχαριστουμαι,
Καΐ στό χορτάρι στρώνωμε, ’στό πράσινο κυλιουμαι ! 

Άλλά καΐ τό τραγούδι σου θαρρείς πως πάει ’πίσω ;
Είσαι θεός τοΰ τραγουδιού ! καί τώρα δέν θάφήσω 

Νά φύγν^ς χωρίς νά μοΰ *πής ένα γλυκό τραγούδι.
Λοιπόν ξαπλώσου, Θάνο μου, ’στό φρέσκο χορταρούδι, 

Ξαπλώσου 1 κι’ ανοιξιάτικο άρχίνησε τράγοϋδι ί

θΛυος.

Τί νά σοϋ ’πω, *ρέ Τάσο μου, ’μπορώ νά τραγουδάω, 
Άλλά φλογέρα ’σάν καϊ σά καθόλου δέν βαράω !

Καλό δέ θάτανε λοιπόν νάβγαζςς τήν φλογέρα 
Νά ράραγες ένα σκοπό νά βρόνταγε ώς πέρα ;

Λοιπόν ! γιά ίλα I μήν αργής 1 γ^ά σένα τό καλό I 
Γιατί άν παίξης ώμορφα, κατσίκι παρδαλό 

θά σοϋ χαρίσω νά χαρής χαρά απ’ τήν καρδιά σου, 
"Οση καΐ ή καρδούλα μου βρίσκει ’στο σφύριγμά σου I !
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Τάσος.

Τί είπες, Θάνο ; ξέχασες πως είναι μεσημέρι ί, 
*Ποϋ βγαίνουν ή Νεράιδες σταγαπητό σεφέρι ;

Δέν βλέπεις πώς χαθούμαστέ απάνω σέ ρυάκι, 
Όπίχουν η Νεράιδες αγαπητό κονάκι ;

"Αν τράγουδήσης όμως σΰ καθόλου δέν πειράζει, 
Για τό τραγούδι, Θάνο μου, δλότελα δέν ’μοιάζει 

Μέ βροντερή φλογέρα 
’Ποΰ αντηχεί* ώς πέρα 1

Κι' έΐν τραγουδήσης ώμορφα—έδώ σέ θέλω, θάνο 1 
Μικρό κατσίκι άλόασπρο χάρισμα θα σου κάνω, 

Καί φλογερίτζα ώμορφη θέ νά σοϋ πελεκήσω
Νά σοϋ τήν μάθω νά βαρης κάθε σκοπό καΐ ισο t

βάνος.
Πάει καλά, ώρ’ Τάσο μου, έγώ θά αρχίνήσω 

Την ωμορφη τήν “Δνοιξι νά σου τήν τραγουδήσω.

($ΟΙια)
1. ‘Από σμυρτηαΓς ά; κάνη 

Καθένας μας στεφάνι
Kf άπδ τριαντάφυλλα, 

Τ’ Άπρίλινο στολίδι, 
Που δ θεός μας δίδει, 

Τά ’κατοντάφυλλα 1. Ε
8^5

2. Καΐ μέ χαρ’ άς άρχίση 
Νά γλυκοτραγουδήση

Στην ωμορφ* “Ανοιξι, 
Στα άνθια, ’στά λουλούδια, 
Μέ ώμορφα τραγούδια, 

Στήν ωμορφ’ “Ανοιξι ί
·©·

3. ΟΙ κάμποι πρασινίσαν, 
Τά χόρτα λουλούδισαν,

"Ολα ’βλαστήσανε !
Τής κορυφής τδ χιόνι 
Άρχίνησε νά λ μόνη, 

Τά ζα μας ζήσανε 1
"Θ’

4. Στοάς κάμπους νά βοσκάη, 
Καί ’στα λειβάδια πάει

Κάθε κοπάδι μας 
Τήν κάπα.μας πετάμέ, 
Καΐ λεύθεροι πηδάμε 

Εις τό «σημάδι» μας !

5. Ανθίζει τό θυμάρι 
Καΐ μ’ Ελη τον τή χάρι

Μυρίζει γύρω μας 
Καΐ ίλους μας ευφραίνει, 
Kj’ από Ζ®ρά χορταίνει 

Τ’ ωμορφο μϋρό μας !

6. «Πουλιά μου κελαδήτε
• Καΐ τόν θεό ύμνήτι 

νΌποϋ σας έκαμε 1
»‘Ρυάκια, τραγουδάτε 
»Στόν κάμπο ’σάν κυλάτε

»Γι’ αυτόν ’ποΰ ταχαμε!
*@·

7. »Χρυσή μου πεταλούδα, 
»Τοϋ κάμπον κοπελούδα,

• ’Σ Αυτόν ποΰ σϊφτιαξε, 
«Γώ *πές μου τί θα δώσης 
•Ευχαριστία τής τόσης

•Χαρας ποΰ σοΰδωκε ;

8. ·Γιά πίς μου γιά νά ξέρω 
»Καΐ 'γω τό τί θά φέρω, 

• Για ΰσα μοΰδωκε ί» 
Κι’ αυτή γλυκοκουνηθη, 
Καΐ μΐ χαρά ’ποκρίθη ι

— · Φτερού γοτίνιαγμα 1 1· 
•θν

— Δέν σαρεσε, Τάσο μου ;

Τάσος.
Βρε ’γ^ά σου, μωρέ Θάνο | | 

Σάξίζει 3,τι σουταξα καΐ κάτι πάρα ’πάνω | ί

Έτ ΙΤειραιεΐ. 
Γ. Σ. Μλκρηζ.

ΤΤΟΙΕΖΙ-Δ.^-

—“Αγγλος τις καΐ Γάλλος ευπατρίδης άνεχώρησεν εσχά
τως έκ Μανιτοδάς τοϋ Καναδά, μέ συνοδείαν, όπως κάμουν 
μίαν ϊτι απόπειραν νά διεισδύσωσι πρός τόν Βόρειον Πόλον.' 
Σκοπεύουν νά κάμουν δύο έτη καΐ νά υπάγουν μακρότερον 
από όλους τούς μέχρι τοΰδε γεωγράφους. Άρά γε αξίζει τόν 
κίνδυνον καΐ τάς κακουχίας ;

Πώς άπέθανον μερικοί βασιλείς τής ’Αγγλίας.
Γου.Ιιέ’.έ/ι.ος δ Α'. άποθανών άπό υπερβολικόν πάχος καΐ 

από μέΐην.
*ΓουΑιέΛμος δ Β'., άπό βέλος κατά λάθος έκτοξευθέν κατ’ 

αυτου εν ώρα κυνηγίου.
Άρρΐπος δ Α'. άπό τήν λαιμαργίαν του.
‘Ερρίκος ο Β'. άπό λύπην διά τήν κακοήθειαν τών τέ

κνων του.
Έδονάρδος δ Β*. άσπλάγχνως δολοφονηθείς παρά τής 

ιδίας του συζύγου.
'Ριχάρδος δ Αεοτπάκαρδος, χτυπηθείς έν τη καρδία ύπό 

βέλους.
Έάουαράος δ Γ', έκ γεροντικού μαρασμού.
Ψι^άράος ά Β'. έκ πείνης.
Ερρίκος δ Ε1, λέγεται βτι άπέθανεν έξ «όδυνηροϋ παθή

ματος προώρως», ήτοι σαφέστερου, ίδολοφονήθη ή έφαρμα-J 
κευθη ύπό τών ίχθρών του. |

‘Ερρίκος δ' ΣΤ'. άπέθανε καΐ αυτός μυστηρεωθώς ίν 
φυλακή.

Έδονάρδος δ Ε'. έστραγγαλίσθη ίν τή φυλακή ύπό τοΰ 
θείου του, δστις ήτο δ

‘Ριχάρδος δ Γ', δστις ίφονεύθη έν μάχη.
‘Ερρίκος ά Ζ'. άπέθανεν έκ μαρασμού.
'Ερρίκος δ Η', ίξ αποστημάτων, ΰπερίολικοϋ πάχους καΐ 

έξάψεως νευρικής.
Έδονάρδος δ ΣΤ', έκ προώρου μαρασμού.
Ιάκωβος δ Α’. έκ μέθης καί τών συνεπειών τής άκολασίας.
ΕάροΑος δ Α'. ίκαρατομήθη,
ΚάροΛος ό Β’. άπέθανεν αΐφνιδίως, ίξ αποπληξίας ώς 

λέγεται, , J
ΓονΑιάΙμος ά Γ'. εκ φθίσεως καΐ ίκ πτώσεως άπό τον 

ίππου.
Γεώργιος δ Α'. έκ μέθης.
Γεώργιος δ Β'. ίκ Βιαρρήξεως τής καρδίας.
Γεώργιος δ Γ'. άπέθανεν όπως ίζησε—φρενοβλαβής. 
Γεώργιος δ Α'. έκ λαιμαργίας καΐ πολυποσίας.

Πόσον ζηλευτόν τφ δντι το βασιλικόν στέμμα I

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΠΤΗίΕΙΪ.
1. Ποιοι των Αγγέλων άναφέρονται είς τήν Γραφήν;
2. Ποιος έξ αύτων δέν έδέχθη προσκύνησήν παρ’ ανθρώπου;
3. Τί λέγεται δτι είναι οΐ “Αγγελοι είς τήν Γραφήν; |

«Παιδικών διηγημάτων.)» 8 χατ έτος, έν Ελλάδι 4ο λεκτ. έν τώ ’Εζωτερμχβ 60 λεπτ.
Έν ’Αθήνα ις έκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων ΑΝΕΐΤΗ ΚΑΝ£ΤΔΝΤΙΝ1Α0Τ 1890.—StOl.


